بررسي کیفیت دوستي بین جوانان منزوي
(مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه کردستان)

سردار فتوحی
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چکیده
امروزه روابط اجتماعی به دلیل ظهور ابزارهای نوینی چون رسانههای ارتباطی ،دانشگاه و  ...از لحاظ کمیت
و کیفیت تغییر کرده است .کمیت رابطه بر کیفیت روابط فرد با دیگران ازجمله دوستان تأثیرگذار است .بر این
اساس ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر کیفیت دوستی بین دانشجویان دانشگاه کردستان
مبتنی بر نظریة شبکه است .این پژوهش به صورت پیمایشی اجرا شده و با استفاده از روش نمونهگیری
غیراحتمالی آسان 375 ،نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان انتخاب و سپس با بهرهگیری از پرسشنامة
محققساخته ،یافتهها جمعآوری شدند .پس از استخراج نتای پرسشنامهها ،محاسبات آماری برای توصیف و
آزمون فرضیهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Lisrelانجام شدند .نتای حاکی از آنند که انزوای
اجتماعی بر یأس از تداوم روابط ،احساس بیقدرتی ،مطیعبودن و وابستگی در روابط دوستانة دانشجویان تأثیر
معناداری دارد؛ امّا انزوای اجتماعی بر تنفر و بیاعتمادی به دیگران فاقد تأثیر معنادار است .در نتیجة آن باید
بگوییم زمانی که دانشجویان تماس با همنوعشان را از دست داده باشند ،استعداد کسب تجربه و اندیشه را نیز
از دست میدهند که با ازدستدادن اندیشه و عمل ،احساس ناتوانی و بیقدرتی میکنند و در نتیجة آن مطیع
دیگران میشوند.
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 .1بیان مسئله

ایران کشوری در حال توسعه و در حال گذار است (بشیریه .)176 :1382 ،از خصوصیات
جوامع در حال گذار ،معطلماندن بین آموزههای مدرن و سنّتی و گرفتن بخشی از هر کدام
است .چنین جامعهای هم دغدغة نوشدن و پیوستن به کاروان مدرنیته را دارد و هم
هراسناک ازدستدادن ارزشهای سنّتی و بومی خود است و در حالتی برزخی میماند و هر از
گاهی به یك سمت متمایل میشود .این تمایل با خود چالشهایی را برمیانگیزد .در این
دوران عدمقطعیت ،ابهام و شتابزدگی همراه با شناورماندن هویتها و کثرت اندیشهها
تأثیرگذارند و نتیجة آن انزوای اجتماعی 1است (رزاقی)33 :1382 ،؛ هر چند که متفکرانی
نظیر فیوئر ،فروم ،مزاروس ،پاینهایم و گافمن ،انزوای اجتماعی را نه ابداعی نو و واژهای
جدید ،بلکه پدیدهای کهن و تاریخی در نظر گرفتهاند و معتقدند انزوای اجتماعی ،سخن
دیروز ،امروز یا فردا نیست ،بلکه این مفهوم از زمان پیدایش انسان با او عجین بوده است ،با
این تفاوت که نوع و میزان آن بسته به شرایط تاریخی و موقعیتهای اجتماعی تغییر
میکند(موسوی و حیدرپورمرند .)33 :1390 ،غلبة ابزارهای نوین در جوامع امروزی باعث
شده که پیوندهای واقعی ،عینی و رودررو تضعیف شوند و نوعی انزوای اجتماعی در روابط
عینی برای انسانها به ارمغان آید (ریتزر.)711 :1394 ،
در دورة بعد از انقالب اسالمی ( )1357بهطور عام و در دهة جدید بهطور خاص ،با
گسترش شبکههای اجتماعی مجازی و دانشگاهها ،رشد شهرنشینی ،تمرکز فزایندة جمعیت
در شهرها و… مواجه هستیم (جعفری1395 ،؛ کیانپور و همکاران )1393 ،که باعث
تغییراتی در باورها ،نگرشها ،ارزشها و عالئق افراد بهخصوص در زندگی شهری شدهاند .به
عبارتی دیگر ،با ورود ابزارهای جدید ،مدرنیته عامل تکثر و تنوع در روابط و انزوای اجتماعی
شده است؛ چنانکه محسنی ،دوران و سهرابی ( )1385در این خصوص ،تأثیرات اینترنت بر
انزوای اجتماعی را بررسی کردهاند و تأثیر آن را در سطح باالیی پذیرفتهاند .امّا عالوهبر
غلبة ابزارهای نوین ،علل و عوامل دیگری نیز در پژوهشهای صورتگرفته در داخل و خارج
از کشور ذکر شدهاند .ابراهیمیمقدمیان ( )1381در پژوهش خود که جوانان همدان را مطالعه
کرده ،به این نتیجه رسیده که تصور از آینده ،تنش فرهنگی ناشی از وسائل ارتباط جمعی،
آرمان گرایی و مشارکت اجتماعی جوانان در امور روزمرّه ،بر انزوای اجتماعی تأثیر معناداری
دارند .در جدیدترین پژوهش داخلی که در این راستا توسط مدرسییزدی و همکاران ()1396
1. Social Isolation
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بر روی دختران مجرد باالی  30سال شهر یزد انجام شده ،نتای حاکی از این هستند که
باورهای سنّتی و نوع برداشت از خود ،در مجموع بیشترین تأثیر را بر میزان انزوای اجتماعی
داشتهاند .اسمیت ،1کوبایاشی2و فیشِر )2017( 3نیز پژوهشی در کانادا انجام دادهاند و به این
نتیجه رسیدهاند که عواملی چون تجربیات زندگی ،پویایی خانواده و الگوی جامعهپذیری نیز
باعث انزوای اجتماعی میشوند .همسو با پژوهش کوبایاشی و فیشِر( ،)2017کالنتری و
حسینیزادهآرانی ( )1394نیز در ایران نشان دادند که روابط خانوادگی و جامعهپذیری در
خانواده ،عوامل مهم مؤثر بر انزوای اجتماعیاند.
بهطور کلی توجه زیادی به علل و عوامل انزوای اجتماعی شده ،ولی پیامدهای آن غالباً
مغفول ماندهاند .پژوهشهایی هم که در این خصوص انجام شدهاند ،غالباً به جنبههای
روانشناختی آن همچون افسردگی ،ناامیدی و  ...پرداختهاند .البته پژوهشگرانی مانند
امیرکافی ( )1383و بِستِر و بودال ،)2011( 4به پیامدهای اجتماعی و تربیتی نیز توجه
کردهاند؛ چنانکه امیرکافی ( )1383نشان میدهد که انزوای اجتماعی بر یأس اجتماعی،
احساس تنهایی ،احساس عجز و تحمل اجتماعی تأثیرگذار است و در پژوهش بِستِر و بودال
( ،)2011انزوای اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر معناداری داشته است.
یکی از پیامدهای مغفول انزوای اجتماعی در پژوهشهای پیشین ،کیفیت دوستی است،
زیرا همچنان که زیمل ( )1890معتقد است ،کمیت رابطه (انزوای اجتماعی) تعیینکنندة
کیفیت در رابطه است .پژوهشها بیانگر آنند که به طور متوسط هر جوان سه دوست صمیمی
دارد که حداقل  10سال با آنان دوستی صمیمی داشته است (شجاعی)1392 ،؛ امّا پژوهشی
یافت نشد تا کیفیت روابط دوستی در فضای جامعة ایرانی را نشان دهد؛ در حالی که
آمارهای مختلف حاکی از وضعیت نامطلوب اخالق در جامعهاند که گویای تنزل کیفیت
روابط است و بدون شك کیفیت روابط دوستی نیز از این اخالق نامطلوب متأثر است،
بهطوری که 74/5درصد از افراد ،دیگران را منفعت طلب دانستهاند .میزان اعتماد بین مردم
فقط 21درصد (محمدی شکیبا )1389 ،و میزان رضایت از ارتباط با دیگران (غیرخانواده)
39درصد در سطح پایین37 ،درصد در سطح متوسط و 24درصد در سطح باال بوده است
(هزارجریبی و صفریشالی .)18 :1388 ،در چنین فضایی که اعتماد مردم به یکدیگر بسیار
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پایین است و غالباً یکدیگر را منفعتطلب میپندارند و از ارتباط با دیگران رضایت ندارند،
انزوای اجتماعی تشدید و کیفیت رابطه نیز از آن متأثر میشود.
وضعیت انزوای اجتماعی بین گروههای مختلف جامعه متفاوت است .این پژوهش بر
دانشجویان متمرکز میشود ،زیرا دانشجویان دانشگاههای سراسری (مثل دانشگاه کردستان)
اغلب در خوابگاه و دور از خانواده قرار دارند و در محیطی همسن ،همعقیده و تقریباً
هممقطع تحصیلی ساکناند که در چنین شرایطی دوستی افزایش مییابد ،بهطوری که
متوسط تعداد دوست صمیمی بین دانشجویان پن نفر و حداقل ارتباط دوستی با آنان چهار
سال بوده است (کاوسی ،رنگریز و سعیدیپور)1392 ،؛ در حالی که این نسبت بین عموم
مردم سه دوست صمیمی و حداقل  10سال رابطه میباشد (کاوسی ،رنگریز و سعیدیپور،
 .)1392بنابراین ،با وجود آنکه دوستیها بین دانشجویان بیشتر است ،ولی زودگذر و کم دوام
است .این در حالی است که نتای پژوهشی نشان میدهد که دانشجویان بیشتر از سایر
گروهها در انزوا قرار دارند (نیازی و همکاران .)180 :1396 ،بنابراین دلیل انتخاب دانشگاه
کردستان (سراسری) به عنوان جامعة مورد مطالعه این است که دانشجویان از سایر نقاط
استان و کشور در آن حضور دارند .این دانشجویان اغلب در خوابگاههای دانشجویی و دور از
خانوادهاند .زندگی خوابگاهی و فضای دانشگاهی ،روابط متفاوتی از لحاظ کمیت و کیفیت
رقم میزند .همچنین دانشگاههایی (سراسری) همچون کردستان ،بیشترین تنوع قومی،
زبانی ،فرهنگی و مذهبی را در خود دارند .در این دانشگاه از اقوام مختلف کرد ،فارس ،ترک،
عرب و لر در آن حضور دارند .دو مذهب رای در آن تسنّن و تشیع است .همچنین از لحاظ
فرهنگی و زبانی نیز دانشگاه متکثر میباشد .چنین وضعیتی میتواند دوستیهای متنوع با
روابط متنوع را ایجاب کند ،یا منجر به انزوای اجتماعی آنان شود .در واقع چنین جامعة مورد
مطالعهای فهم دقیقتری از روابط برای انسانهای متفاوت (از لحاظ جنسیتی ،مذهبی ،قومیتی،
زبانی و فرهنگی) به ارمغان میآورد.
با توجه به آنچه گفته شد ،پرسش اصلی پژوهش این است که «انزوای اجتماعی چه
تأثیری بر کیفیت دوستی بین دانشجویان دانشگاه کردستان دارد؟
 .2مباني نظري

انزوای اجتماعی را میتوانیم حالت یا وضعیتی بدانیم که در آن شخص فاقد پیوندهای
کافی برای جذب حمایت و منابع اجتماعی است .بر این اساس ،انزوای اجتماعی شامل دو
بُعد است .بُعد اوّل ،شبکة اجتماعی پیرامون فرد یا به عبارت دیگر دامنة شبکة فرد میباشد
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که دامنة شبکه شامل اندازة شبکة فرد و تنوع نهفته در آن است .بُعد دوم انزوای اجتماعی،
مربوط به میزان حمایتی است که شبکة اجتماعی فرد امکان تأمین آن را برای او فراهم
میکند (امیرکافی.)3-6 :1383 ،
انزوای اجتماعی در بسیاری از مکاتب جامعهشناسی مانند مارکسیسم ،کنش متقابل و
کارکردگرایی مورد بحث قرار گرفته است .در میان این مکاتب ،دو مفهوم از انزوای اجتماعی
قابل برداشتاند .یك طیف از نویسندگان از جمله سیمن 1و کوهن 2آن را امری ذهنی
می دانند .کوهن انزوا را معادل بیگانگی فرهنگی و سیمن آن را به عنوان واقعیتی فکری که
درآن فرد عدم تعلق به ارزشهای جامعه احساس میکند تعریف میکنند .در طیف مقابل
یوریك ،3گاله ،4کانتور 5و ساندرسون 6بر عنصر عینی آن تأکید دارند و آن را به معنای عدم
پیوندهای اجتماعی تعریف میکنند (امیرکافی .)4 :1383 ،در این پژوهش ،انزوای اجتماعی
با تأکید بر عدم پیوندهای اجتماعی ،به عبارتی بر عنصر عینی انزوای اجتماعی تأکید دارد که
با استفاده از نظریة شبکه بررسی میشود.
قضیة اساسی در نظریة شبکه این است که جامعة مدرن بیسازمان نیست و تبدیل به
بیسازمان نیز نخواهد شد .اگرچه تغییرات مهمی در خصایص جامعه بهوجود آمده ،اما این
تغییرات نه باعث بینظمی ،بلکه جایگزینی برای تغییر سازشکاری 7نظم اجتماعیاند.
نظریه پردازان شبکه معتقدند که نظم اجتماعی در حال تغییر ،باعث انزوای اجتماعی ،گمنامی،
تنهایی و آنومی و  ...نمیشود ،بلکه با مجموعه و اصولی جدید از تعهدها 8همراه است؛ اصول
قدیمی که مبتنی بر اشتراک مکانی 9بود و اصول جدید مبتنی بر اشتراک عالقه است .در
گذشته جامعه ارضی بود و در آینده غیرارضی و رابطهای خواهد بود .نظریهپردازان شبکه به
نظریه پردازان پیش از خود این انتقاد را دارند که بر عامل مکانی تأکید میکردند و کاهش
اهمیت مکان را به معنی ازدسترفتن نظم میدانستند (.)Goldenberg, 2001:216
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افراد و گروهها به طور دائم با دیگر افراد و گروهها کنش متقابل دارند .این نوع ارتباطات
چندجانبه به صورت شبکة اجتماعی سازمان مییابند ،یعنی شبکة روابطی که فرد را مستقیم
و غیرمستقیم به سایر مردم پیوند میدهد (رابرتسون .)154 :1374 ،تأکید اصلی نظریة شبکه
بر طیف گستردهای از ساختارهای خرد و کالن است ،به این معنا که از دیدگاه نظریهپردازان
شبکه ،کنشگران میتوانند آدمها باشند؛ ولی گروهها ،اصناف و جوامع را نیز میتوانیم کنشگر
به شمار آوریم .پیوندهای اجتماعی ،هم در سطح خرد و هم در سطح کالن میتوانند عمل
کنند که گرانویتر 1پیوندهای سطح خرد را به عنوان کنشهایی در نظر میگیرد که با روابط
شخصی روزانه و ساختارهای حاکم بر این روابط عجین شدهاند که اساسیترین آن این فکر
است که هر کنشگر میتواند دسترسی متفاوتی به منابع ارزشمند جامعه ازجمله ثروت ،قدرت
و جامعه داشته باشد و در نتیجة این وضع است که نظامها گرایش به قشربندیشدن دارند،
بهگونهای که عناصر تشکیلدهندة این نظامها با یکدیگر وابستگی متقابل دارند
(ریتزر .)577 :1394،شبکة تماسهای یك فرد ،کارکردهای حیاتی بسیاری را انجام میدهد؛
ازجمله در جهت یك کار خاص ،یا حلّ یك مس لة معین ،به شخص کمك میکند یا
میتواند واسطههای تماسی را برای کسب اطالع یا فرستادن پیام در اختیار شخص قرار
دهد.
در بررسی شبکة شخصی افراد ،انزوای اجتماعی حالتی است که در آن شخص فاقد
پیوندهایی است که منابع اجتماعی و حمایت اجتماعی مورد نیاز او را فراهم آورد.
حمایتهای اجتماعی مورد نیاز شخص را میتوانیم به پن دسته تقسیم کنیم .1 :کمكهای
عاطفی .2 ،خدمات کوچك .3 ،2خدمات بزرگ .4 ،کمكهای مالی .5 ،همراهی و معاشرت.3
تحلیلگران شبکه ،میزان حمایت اجتماعی در یك شبکه را تابعی از ترکیب 4و ساختار 5آن
میدانند .ترکیب شبکه به عواملی مانند اندازة شبکه ،همگنی شبکه ،میانگین تعداد تماسها و
ساختار شبکه به مواردی از قبیل تراکم پیوندهای موجود در شبکه اشاره دارند (محسنی،
دوران و سهرابی .)83 :1385 ،حال که مشخص شد افراد منزوی اجتماعی از لحاظ اندازه،
تنوع و میزان منابع موجود در شبکة روابط در سطح پایین قرار دارند ،در روابط اجتماعی این

1. Granovetter
2. Small Services
3. Companionship
4. Composition
5. Structure
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تنوع ،میزان رابطه و اندازة شبکه باعث میشوند که شکل رابطهای متفاوت باشد .این شکل
رابطه ای مورد بحث و بررسی نوک و کوکسینسکی قرار گرفته است که آنها دو وجه عمده
برای شکل رابطهای 1قائلاند:
الف) شدت یا استحکام ارتباط 2بین دو کنشگر
ب) میزان درگیری مشترک 3در فعالیتهای یکسان
آنان همچنین محتوای رابطه 4را به چند نوع تقسیم میکنند (اگرچه اذعان دارند که
این طبقهبندی الزاماً جامع و مانع نیست) که عبارتند از:
 .1روابط معامالتي :در این نوع رابطه ،افراد کنشگر روابط خود را با وسایل فیزیکی و
نمادی ردّ و بدل میکنند ،مثل خرید و فروش اقتصادی بین کنشگران؛
 .2روابط عاطفي :روابط احساسی عشقی و عالقهای بین دو یا چند کنشگر؛
 .3روابط سببي :روابطی که بین اعضای شبکة خویشاوندی با توجه به نقشها وجود
دارد؛
 .4روابط اقتدار :روابط بین کنشگران براساس فرماندهی و فرمانبری براساس زور،
قانون و حق و رفع تکلیف براساس قدرت هنجاری و اقتدار اخالقی؛
 .5روابط ارتباطي :اتصاالت بین کنشگران از طریق کانالهایی که از طریق آنها
اطالعات از کنشگری به کنشگری دیگر در سیستم ارتباطی منتقل میشود؛
 .6روابط ابزاري :رابطة بین کنشگران به دلیل کسب منابع باارزشی چون :کاال ،خدمات
و اطالعات است (امیرکافی.)15 :1383 ،
بنابراین انزوای اجتماعی باعث میشود که شکل رابطه از لحاظ استحکام و شیوة روابط
مبتنی بر اقتدار متفاوت باشد .حال برای فهم چگونگی این شکل رابطه ،از دیگر
نظریهپردازان اجتماعی وام میگیریم.
فردینبرگ )1990( 5معتقد است فرد با انزوای اجتماعی ،نوعی احساس جدایی از
موضوعات پیرامونی دارد و خود را جدا و منفك میبیند .فرد در چنین حالتی به خود به عنوان
موضوعی خارجی مینگرد و از درون ،بین خود و دیگران نوعی احساس کشمکش ،تضاد،
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ستیز و عدم ارتباط و شناخت دارد .فردی که به انزوای اجتماعی دچار است ،خود را ناتوانتر
از آن میبیند که بتواند تغییری در وضعیت و شرایط محیطی بهوجود آورد .از اینرو انزوای
اجتماعی به احساس بییاوری و نااُمیدی منجر میشود(محسنی تبریزی.)69 :1370 ،
یکی از مباحث مورد توجه جورج زیمل ،فاصلة اجتماعی و تعداد اعضای گروه یا شبکه
است .نقش فاصله در روابط اجتماعی عبارتاست از« :ویژگیهای صورتها و معانی چیزها،
تابعی از فاصلة نسبی افراد با یکدیگر یا با چیزها هستند» ( .)Levine,1971: xxxivبه
عبارتی دیگر ،آنچه که ارزش هر چیز را تعیین میکند ،فاصلهاش از فرد است .در روابط
دوستانه ،فردی که از بقیه منزویتر است ،به دلیل حفظ فاصله با سایر دوستان ،باارزشتر
تلقی میگردد و احساس میشود فردی وابسته و مطیع نیست (زیمل.)1382 ،
زیمل اصول اساسی حاکم بر ساختار شبکة روابط را در بهرهگیری از مفاهیم گروههای
دونفره و گروههای سهنفره نشان داده است .از لحاظ عددی ،سادهترین ساختاری که باز هم
میتوانیم کنش متقابل اجتماعی را در آن مشاهده کنیم ،گروه دونفره است که مستحکمترین
نوع پیوند میتواند میان دو نفر مثل دو دوست شکل گیرد .یعنی هر چه فرد منزویتر باشد،
روابط دوستیاش مستحکمتر و امیدوارتر به تداوم رابطه است .در روابط دونفره ،با وجود آنکه
هر دو نفر به هم وابستهاند ،بندرت بر یکدیگر اعمال قدرت میکنند و روابط تقریباً برابر
است .گروه دونفره برخالف گروههای پرجمعیتتر ،براساس این واقعیت مشخص میشود که
دارای حیاتی برتر و فرافردی نیست تا فرد خود را از خود مستقل بداند .با پیوستن سادة فرد یا
افراد دیگر به گروه دونفره و شکلگیری گروه سه یا چندنفره ،اوضاع پیچیدهتر میشود .هر
چه گروه دوستی بیشتر میشود ،وابستگی کمتری به مشارکت بیواسطه دارند .در گروههای
بیش از دو نفر ،روابط فرادستی و فرودستی بیشتر است (کوزر.)259-260 :1392 ،
دورکیم در واقع معتقد نیست که در جامعة با انسجام ،انزوای اجتماعی وجود دارد.
مشکل مرکزی جوامع جدید ،مانند هر نوع جامعة دیگر ،عبارت است از رابطة فرد با گروه.
این رابطه از این جهت دگرگون شده که فرد بیش از حدّ الزم آگاهی پیدا کرده است؛ چنانکه
آگاهی او مانع از آن است که هر نوع فرمان اجتماعی را کورکورانه بپذیرد .اما این
فردیتطلبی که خودبهخود مطلوب است ،خطرهایی با خود دارد؛ زیرا فرد ممکن است از
جامعه مطالباتی داشته باشد که جامعه قادر به برآوردن آنها نیست و در نتیجه فرد منزوی
میشود(آرون .)374 :1396 ،وی معتقد است که در صورت وجود شرایط اجتماعی مستحکم
و کنترل شدید هنجارها ،آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم و محدود میشوند و با از
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همپاشیدگی هنجارها (و بنابراین ازبینرفتن کنترل آرزوها) ،آنومی یا یك وضعیت آرزوهای
بیحدوحصر بهوجود میآید .با توجه به اینکه این آرزوهای بیحد ناگزیر نمیتوانند ارضا
شوند ،در نتیجه یك وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید میآید .سپس این نارضایتی ،در
اقدامات اجتماعی منفی (نظیر خودکشی ،انزوا  ،طالق و غیره) ظاهر میشود که از نظر
آماری غیرقابلسنجشاند (رفیعپور .)1380 ،امیل دورکیم ( )1893معتقد است در صورت
انتقال جامعه از حالت همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی و در صورت بروز
بیهنجاری ،گسیختگی و نابسامانی در روابط ،هنجارها و ارزشهای جامعه است که انزوای
اجتماعی بهوجود میآید که در این صورت رابطة فرد با جامعه ضعیف یا قطع میشود؛ انتقال
پیوستة ایدهها و احساسات صورت نمیگیرد؛ مراوده و مبادلة اجتماعی کُند و متناوب میشود؛
فرد مورد حمایت اجتماعی قرار نمیگیرد و هی کنترلی بر او اِعمال نمیشود .در چنین
شرایطی انزوای اخالقی بهوجود میآید و افراد احساس یأس ،بیهدفی ،غم و اندوه و
افسردگی میکنند (امیرکافی.)31 :1383 ،
در نظر هانا آرنت ،انسانها تنها در صورتی مطیع و فرمانبر میشوند که از همدیگر
منزوی باشند و همة تماسهای آنها قطع شود .شخصیت منفعل و بیتفاوت ،خود تمایل به
مطیعشدن دارد؛ هر چند ناآگاهانه در پی این هدف است که خود را به بخشی از واحدی
بزرگتر تبدیل کند و به آویزه و بخش کوچکی هر اندازه خُرد از انسان «بزرگ» ،از نهاد
«بزرگ» ،از ایدة «بزرگ» تبدیل شود .شخص میخواهد فرمانبری کند ،برای اینکه مجبور
نباشد تصمیم بگیرد و مس ولیت بپذیرد .چنین انسان وابسته و خودآزاری اغلب در اعماق
وجود خود هراس و بهطور ناخودآگاه احساسی از حقارت ،ناتوانی و تنهایی دارد .چنین
شخصیتی در ناخوداگاهش ضعف و ناتوانی خود را احساس میکند و به رهبر نیاز دارد تا
بتواند بر این احساس چیره شود .این انسان خودآزار و فرمانبر ،از آزادی میهراسد و از ترس
آن به پرستش بتها پناه میبرد .در نتیجه ،انزوا مقدم بر بیقدرتی ،ناتوانی ،مطیعبودن و
خودآزاری است (آرنت.)327 :1388 ،
براساس مطالب پیشگفته دربارة نگرش صاحبنظران (آرنت ،دورکیم ،فردینبرگ)،
متغیرهای «یأس از تداوم روابط» و «احساس بیقدرتی در روابط دوستانه» ،پیامدهای
انزوایند« .یأس از تداوم روابط» و «احساس بیقدرتی در روابط دوستانه» نیز چنانکه آرنت
میگوید ،خود باعث مطیعشدن و وابستگی فرد به دیگران در یك رابطه میشوند .همچنین
احساس بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستانه در نظر فردینبرگ نیز پیامد انزوای
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اجتماعیاند .الزم به یادآوری است که هی یك از صاحبنظران به ترکیب جامعی از اثرات
انزوا اشاره نکردهاند .این پژوهش سعی میکند پیامدهایی را که هر یك از صاحبنظران بر
بُعدی از آنها تأکید کردهاند ،به صورت یکجا جمع نماید و مورد آزمون قرار دهد .مدل
مفهومی پژوهش به صورت شکل( )1ترسیم میشود.

تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش

براساس چارچوب نظری مقاله ،این فرضیات استخراج می شوند:
 .1انزوای اجتماعی بر یأس از تداوم روابط بین دانشجویان دانشگاه کردستان تأثیر
معناداری دارد (برگرفته از نظریة آرنت ،فردینبرگ و دورکیم)؛
 .2انزوای اجتماعی بر احساس بیقدرتی در روابط دوستی بین دانشجویان دانشگاه
کردستان تأثیر معناداری دارد (برگرفته از نظریة آرنت ،فردینبرگ و دورکیم)؛
 .3انزوای اجتماعی بر مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه بین دانشجویان
دانشگاه کردستان تأثیر معناداری دارد (برگرفته از نظریة آرنت)؛
 .4انزوای اجتماعی بر بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستی بین دانشجویان دانشگاه
کردستان تأثیر معناداری دارد(برگرفته از نظریة فردینبرگ و آرنت).

بررسی کیفیت دوستی بین جوانان منزوی137  ...

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی و پیمایشی مبتنی بر ابزار
پرسشنامة محققساخته است که این پرسشنامه بین دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی،
کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری در سال تحصیلی  1396-1397توزیع شده است .ابتدا
در سطح توصیفی از طریق نرمافزار  ،Spssویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها ،انزوای
اجتماعی(اندازه ،تنوع و میزان منابع موجود در شبکة روابط) و کیفیت دوستی توصیف
میشوند .سپس در سطح تبیین ،از طریق نرمافزار  ،LISRELتأثیر انزوای اجتماعی بر
کیفیت دوستی(یأس از تداوم روابط ،احساس بیقدرتی در روابط ،مطیعبودن و وابستگی فرد
در روابط ،بیاعتمادی و بدبینی به روابط) محاسبه میشود.
 .1-3جامعۀ آماري :شامل تمام دانشجویان دانشگاه کردستان در سال  1397است که
مطابق آمار رسمی در حدود  12،000نفر دانشجو میباشند که در این میان آمار دانشکدههای
مختلف و مقاطع تحصیلی(کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری) بهتفکیك در
دسترس نبوده است.
 .2-3حجم ،شیوه و نوع نمونهگیري :با توجه به اینکه جامعة آماری شامل  12،000نفر
است ،بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 ،نفر به دست آمده است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرس زیر محاسبه شده است)p =q =0/5( :

در این محاسبه ،خطای موردنظر 0/05درصد و ضریب اطمینان  0/95درنظر گرفته
شدهاند.
با توجه به رابطة فوق ،تعداد حجم نمونه  373نفر محاسبه گردید ،ولی برای اعتبار و
پایایی بیشتر ،به  375نفر افزایش داده شد.
محقق برای اعتبار بیشتر و افت تعداد نمونة ناشی از عدم پاسخگویی به بیشتر
1
پرسشها ،تعداد  375نمونه برای سنجش فرضیهها بر مبنای نمونهگیری غیراحتمالی آسان
انتخاب کرده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.

1. Convenience Nonprobability Sampling
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 .3-3تعريف عملیاتي متغیرها

 .1-3-3متغیر مستقل(انزواي اجتماعي) :برای سنجش انزوای اجتماعی ،از پرسشنامة
استاندارد امیرکافی( )1383استفاده شد که در آن انزوای اجتماعی با اندازه(دو گویه)،
تنوع(شش گویه) و میزان حمایت اجتماعی نهفته در شبکة اجتماعی ( 12گویه) سنحیده شده
است .در مجموع میتوانیم بگوییم انزوای اجتماعی در قالب  20گویه سنجیده شده است.
برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده و میزان آلفای آن  0/717بوده که
نشاندهندة پایایی باالی گویههای مربوط به انزوای اجتماعی است.
 .2-3-3متغیر وابسته(کیفیت دوستي) :متغیرهای وابسته شامل یأس از تداوم روابط ،احساس
بیقدرتی در روابط دوستانه ،مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه و بیاعتمادی و
بدبینی به روابط دوستی است .گویههای این متغیر در قالب طیف لیکرت  5پاسخی به
صورت کامالً مخالف (کد  ،)1مخالف (کد  ،)2بینظر (کد  ،)3موافق (کد  )4و کامالً موافق
(کد  )5سنجیده شدهاند.
ـ يأس از تداوم روابط :فرد در چنین حالتی از رفتارها و عملکردهای دوستان دچار ابهام و
تردید میشود و نمیتواند به این روابط مطم ن باشد و انتظار چندانی از رضایتبخشبودن
پیشبینیهای رفتاری دوستان خود در آینده ندارد (ستوده .)251 :1374 ،این متغیر در قالب
 5گویة استاندارد برگرفته از ستوده ( )1374شامل :در این دوره دوستان واقعی وجود ندارند؛
روابط دوستی ناپایدار است؛ من به روابط زیاد با کسی باور ندارم؛ من نمیخواهم زیاد در
روابط با دوستانم باشم؛ من امیدی به تداوم رابطه با دوستانی که اآلن دارم ندارم؛ سنجیده
شدهاند.
ـ احساس بيقدرتي در روابط دوستانه :احساس بیقدرتی در روابط دوستانه با دو بُعد به
صورت پرسشنامة محققساخته سنجیده شده است .بُعد اوّل؛ بیقدرتی درون روابط دوستانه و
بُعد دوم؛ بیقدرتی بهمثابة عدم تلقی دوستان به عنوان یك پشتوانه.
بُعد اوّل عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بیتأثیری
عمل خویش ،یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتای مورد انتظار نیست و
وی را به هدفی که براساس آن کنش او تجهیز شده رهنمون نمیشود و او در برخورد با
(محسنیتبریزی .)67 :1370 ،برای سنجش این بُعد ،سه گویه مطرس شدهاند شامل:
اهمیتندادن به حرفها ،عدم انعطاف دوستان ،اهمیت حضور فرد برای دوستان.
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 .4-3روايي و پايايي

با توجه به محققساختهبودن پرسشنامه ،تأیید روایی و پایایی آن ضروری بوده؛ ولی برای
کسب اطمینان بیشتر از اعتبار و پایایی آن ،از اعتبار صوری و اعتبار محتوا در مرحلة
پیش آزمون استفاده شده و پس از آن ،با مراجعه به استادان و متخصصان ،اصالحات و
تغییرات مورد نظر اِعمال و پرسشنامة نهایی تدوین شده است .روش کار به این صورت بود
که پرسشنامة طراحیشده به  10نفر از متخصصان داده شد تا در خصوص «مناسببودن»
گویه ها برای متغیر مورد نظر داوری کنند و پس از اِعمال اصالحات و بررسی اعتبار صوری و
اعتبار محتوا مبتنی بر روش الوشه ،مورد تأیید قرار گرفت .پس از دو دوره اصالحات
پیشنهادی کارشناسان ،در نهایت ،برای پایایی نیز براساس آلفای کرونباخ بررسی شد که در
جدول ( )1قابل مالحظه است.

 سال بیستم ،شمارة چهل و پنجم ،بهار 1398

بُعد دوم نیز به حالت فردی گفته میشود که کسانی که فرد دوست خود تلقی میکند،
پشتوانهای برای وی نباشند که در تنگناها و مشکالت به آنان متکی باشد؛ احساس بیقدرتی
و بیاختیاری بکند و قادر به تحتتأثیرقراردادن محیط اجتماعی خود نباشد(ستوده:1374،
 .)251بنابراین برای سنجش این متغیر ،سه گویه مطرس شدهاند شامل :عدم پشتوانة مالی در
هنگام مشکالت مالی ،عدم پشتوانة درسی ،عدم پشتوانة کاری(مانند تمیزکاری خوابگاهها،
آشپزی و .)...
ـ مطیعبودن و وابستگي فرد در روابط دوستانه :وابسته و مطیع به فردی گفته میشود که
در یك رابطه ،به وسیلة فردی دیگر خود را تعریف میکند که بدون وجود او دلزده است .فرد
وابسته مطیع اوامر دیگری خواهد شد و در صورت مطیعشدن ،مطابق میل فرماندار عمل
میکند .این متغیر در قالب هفت گویه مورد سنجش قرار گرفته است که شامل :عادت به
روابط همیشگی با دوستان ،پیروی از دوستان ،عالقة شدید به روابط با دوستان ،تسلیمشدن
مشتاقانه به تصمیم دوستان ،اطاعت از تصمیمهایی که حتی من متضرر شوم ،عدم
تصمیمگیری در برنامههای دوستانه و مس ولیتپذیری در روابط بودهاند.
ـ بياعتمادي و بدبیني به روابط دوستي :تنفر و بیاعتمادی به روابط با دیگران در قالب
شش گویه سنجیده شدهاند که گویههای آنها عبارتاند از :تنفر از روابط بادوام ،اعتماد به
گفتن مسائل خانوادگی خود به دوستان ،اعتماد به دادن قرض ،اعتماد به وعده و قول
دوستان ،اعتماد به راهنمایی و کمكگرفتن از دوستان.
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جدول  .1میزان آلفای کرونباخ انزوای اجتماعی و روابط دوستی
متغیر
انزوای
اجتماعی

روابط
دوستی

مؤلفهها
اندازة شبکة روابط
تنوع شبکة روابط
میزان حمایت اجتماعی در شبکه
یأس از تداوم روابط
احساس بیقدرتی در روابط دوستانه
مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط
دوستانه
بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستی

تعداد
گویه
2
6
12
5
6

میزان آلفای
کرونباخ مؤلفهها
0/73
0/76
0/75
0/70
0/74

7

0/71

6

0/79

میزان آلفای
کرونباخ مجموع
0/71

0/79

 .4يافتههاي پژوهش
 .1-4نتايج توصیفي تحقیق

در این بخش ابتدا سعی میشود متغیرهای جمعیتشناختی توصیف شوند و در ادامه ،به
توزیع فراوانی متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم.
 .1-1-4وضعیت متغیرهاي جمعیتشناختي

با توجه به اینکه جامعة مورد مطالعه دانشجویان بودهاند ،بنابراین دامنة سنّی آنان بین -34
 19سال توزیع شده است .حداقل سن در بین نمونهها  20و حداکثر  30سال بوده است.
میانگین سنّی نمونههای پژوهش  22/8سال( 22سال و  10ماه) ،بیشترین فراوانی مربوط به
 22سال و میانة آن  24سال بوده است.
46/4درصد ( 174نفر) از نمونههای پژوهش زن و 53/5درصد( 201نفر) مرد بودهاند .هر
چند محقق به صورت تعمدی سعی کرده تا حدودی توازان انتخاب نمونه را بین زنان و
مردان رعایت کند ،اما نمیتوانیم انکار کنیم که مطابق با جدیدترین آمارها(موسسة پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی ،)1395 ،تقریباً 46/05درصد دانشجویان کشور زنان هستند.
بنابراین دانشگاه مربوط به جنسیت خاصی از زنان یا مردان نیست .به عبارت دیگر دانشگاه
جنسیتی نیست و این به معنای ورود زنان به عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
است.
یافتهها بیانگر آنند که 81/5درصد ( 306نفر) از نمونههای پژوهش مجرد و 18/4درصد (69
نفر) متأهل بودهاند که این درصد باال از مجردها با میانگین سنّی تقریباً  23سال ،بیانگر
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 .2-1-4توصیف وضعیت انزواي اجتماعي

متغیر مستقل پژوهش (انزوای اجتماعی) در قالب  20گویه با سه شاخص اندازه( 2گویه)،
تنوع( 6گویه) و میزان حمایت اجتماعی در شبکة روابط ( 12گویه) به صورت طیف لیکرت
(خیلی کم ،کم ،تا حدودی ،زیاد و خیلی زیاد) کدگذاری شده است .پایینترین میزان شبکة
روابط اجتماعی (باالترین میزان انزوای اجتماعی) در نمونههای پژوهش  ،30باالترین میزان
شبکة روابط اجتماعی (پایینترین میزان انزوای اجتماعی)  116و انحراف معیار آن 14/4
است ،میانگین انزوای اجتماعی نمونهها  ،57/79میانة آن  56و مد  50میباشد.
ـ اندازة شبکۀ اجتماعي فرد :برای سنجش این بُعد از انزوای اجتماعی دو پرسش مطرس
شد .اوّل؛ تعداد افرادی که پاسخگو با آنان دوستی صمیمی دارد .این متغیر در سطح سنجش
فاصلهای با میانگین  ،3/59حداقل  ،0حداکثر  20و مُد سه بوده است.
پرسش دوم تعداد افرادی است که پاسخگو با آنها زیاد رابطه دارد .پاسخگویی نمونهها
به این سنجه با میانگین  ،7/16حداقل  ،0حداکثر  ،50انحراف استاندارد  7/91و مُد چهار
بوده است.
ـ تنوع شبکۀ اجتماعي فرد :برای سنجش تنوع شبکة دوستی فرد؛ تفاوتهای جنسیتی،
اقتصادی ،مذهبی ،عقیدتی ،قومی ،زبانی و سنّیِ او با دوستانش سنجیده شدهاند که نتای آن
در جدول( )2مشاهده میشود.

 سال بیستم ،شمارة چهل و پنجم ،بهار 1398

افزایش سنّ ازدواج در مقیاس باالست ،در حالی که در سال  ،1380میانگین سنّ ازدواج
برای کردستان  23سال بوده است(به نقل از مرکز آمار استانداری کردستان.)1381 ،
یافتهها بیانگر آنند که 1/6درصد ( 6نفر) از نمونهها در مقطع تحصیلی کاردانی62/4 ،درصد
( 234نفر) کارشناسی32/5 ،درصد ( 122نفر) کارشناسیارشد و 3/4درصد( 13نفر) در مقطع
دکتری بودهاند .این یافتهها نشان میدهند که در سالهای اخیر ،شاهد رشد دانشجویان
مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای کشوریم؛ زیرا چنانچه با یافتههای پژوهشی آملیان
( )1375مقایسه شود ،این افزایش محسوس است.
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جدول .2توزیع درصد فراوانی در گویههای سنجش میزان تنوع موجود در شبکة اجتماعی فرد
هیچ

برخي از

نیمي از

بیشتر

همۀ

کدام

آنان

آنان

آنان

آنان

تفاوت جنسی فرد با دوستان
تفاوت سطح تحصیالت فرد با دوستان
تفاوت مذهبی فرد با دوستان

28
6/7
57/3

47
52/7
27

13/7
25
6/7

7/3
15
8/3

4
0/7
0/7

تفاوت زبانی فرد با دوستان

27

37/7

16

17/7

1/7

تفاوت اقتصادی فرد با دوستان
تفاوت اعتقادات سیاسی فرد با دوستان

7
18/7

58/3
50

21
16/7

11
11/7

2/7
3

گويهها

بر مبنای آنچه که در جدول( )2توزیع و مشاهده میشود ،بیشتر پاسخگویان با «برخی
از دوستان» از لحاظ جنسیتی ،اقتصادی ،مذهبی ،عقیدتی ،قومی ،زبانی و سنّی تفاوت دارند.
ـ حمايت اجتماعي در شبکه :برای سنجش میزان حمایت اجتماعی در شبکة اجتماعی فرد،
با طرس پرسشهایی در مورد رابطه با دوستان(شبکة اجتماعی دوستانه) ،نتای پاسخها به
شرس جدول( )3است.
جدول  .3توزیع درصد فراوانی در گویههای حمایت اجتماعی در شبکه
گويهها

همدردیکردن دوستان با پاسخگو در هنگام
مشکالت
همدردیکردن پاسخگو با دوستان در هنگام
مشکالت
گشتوگذار پاسخگو با دوستان
راهنمایی و مشورتدادن به دوستان
راهنمایی و مشورتگرفتن از دوستان
دریافت کمك مالی از دوستان
دادن کمك مالی به دوستان
سرزدن پاسخگو به خانة دوستان
سرزدن دوستان به خانة پاسخگو
قرضدادن دوستان به پاسخگو
قرضگرفتن پاسخگو از دوستان
پیشنهاد و تفحص شغل برای پاسخگو از طرف
دوستان

خیلي
کم

کم

تا
حدودي

زياد

خیلي
زياد

2/7

13/3

38/7

32

13/3

3

18/3

34

28

16/7

1/3
1
1/3
3/3
1/6
15/3
9
3
1/3

21
11/7
18
4/7
15
25
25
22/7
16/3

25/3
39
44
16/7
38/7
30/3
34/7
36/7
37/3

33
33/7
25/3
31/3
28/7
21/3
23/3
28/7
32/7

19/3
14/7
11/4
44
16/1
8
8
9
12/3

28/7

28/7

30/7

8/7

3/3
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 .3-1-4توصیف وضعیت روابط دوستي

متغیر وابستة نمونههای پژوهش شامل :یأس از تداوم روابط ،احساس بیقدرتی در روابط
دوستانه ،مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه و بیاعتمادی و بدبینی به روابط
دوستیاند که هر یك از این متغیرها در  5طیف از کد  1تا  5کدگذاری شدهاند .این متغیرها
در سطح سنجش فاصلهای سنجیده شدهاند .برای توصیف این متغیرها شاخصهای میانگین،
میانه ،مُد ،حداقل و حداکثر بیان شدهاند که به شرس جدول( )4میباشند.
جدول  .4توزیع پارامترهای سنجش فاصلهای برای متغیرهای مستقل و وابسته و هر یك از مؤلفههای آنها
روابط دوستي

میانگین

میانه

مد

یأس از تداوم روابط
احساس بیقدرتی در روابط
دوستانه
مطیعبودن و وابستگی فرد
در روابط دوستانه
بیاعتمادی و بدبینی به
روابط دوستی

انحراف
استاندارد

حداقل

حد-
اکثر

2/4

2/6

2/2

1/37

1/1

4/2

1/6

1/4

1/4

2/001

1/3

3/9

2/8

2/5

2/6

1/21

1/4

4/3

1/7

1/5

1/7

1/01

1/5

4/6

 .2-4نتايج تبییني يافتهها (آزمون فرضیههاي پژوهش)

برای آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا به بررسی نرمالبودن متغیرها و آزمون کفایت
نمونهها پرداختهایم.
 .1-2-4آزمون نرمال براي متغیرهاي پژوهش

برای بررسی توزیع متغیرهای مشاهدهشده ،هفت متغیر با آزمون کولموگروف  -اسمپرنف
سنجیده شدهاند .طبق نتای آزمون ،سطح معنیداری ( )sigمحاسبهشده برای همة شاخصها
بزرگتر از  0/05است که از نرمالبودن توزیع هر یك از متغیرهای مشاهدهشده حمایت شده
است .نتای آزمون نرمالبودن توزیع متغیرهای مشاهدهشده در جدول( )5ارائه شدهاند.

 سال بیستم ،شمارة چهل و پنجم ،بهار 1398

بر مبنای آنچه که در جدول( )3مشاهده میشود ،بیشتر پاسخگویان «در حدّ متوسط»
و«زیاد» در شبکة اجتماعی دوستانه مورد حمایت قرار میگیرند.
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جدول  .5نتای توزیع شاخصهای سنحیدهشده با استفاده از آزمون گولموگروف -اسمیرنوف
شاخصها

تعداد

انحراف معیار

اندازة شبکه روابط
تنوع شبکة روابط
میزان حمایت اجتماعی در شبکه
یأس از تداوم روابط
احساس بیقدرتی در روابط دوستانه
مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه
بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستی

375
375
375
375
375
375
375

0/76
0/71
0/81
0/73
0/78
0/63
0/58

Z
کولموگروف-

P-value

اسمیرنوف

0/301
0/324
0/564
0/315
0/087
0/281
0/355

1/461
1/204
1/115
1/547
1/776
1/572
1/01

 .2-2-4آزمون بارتلت و شاخص KMO

از پیش نیازهای استفاده از معادالت ساختاری ،بررسی کفایت نمونة مورد بررسی است که
برای اجرای این مهم ،از آزمون کفایت نمونهبرداری  KMOاستفاده شده است .جدول()6
آزمون کفایت نمونهها برای متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
شاخص  kmoبیش از  0/7است که بیانگر کفایت حجم نمونه میباشد ،زیرا مقدار
کفایت نمونهگیری معادل با  0/958است .بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت
ساختاری مناسب است.
با توجه به اینکه مقدار  sigکوچکتر از  0/05است ،نمونه برای تحلیل عاملی مناسب
ارزیابی میشود.
جدول  .6آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای متغیرهای پژوهش
آزمون کفايت نمونهبرداري

آزمون کرویت بارتلت

0 / 958

شاخص کرویت بارتلت

7830 /164

درجة آزادی

546

سطح معنیداری

0 /001

 .3-2-4آزمون فرضیههاي پژوهش

این پژوهش دارای چهار فرضیه بوده است که برای آزمون فرضیهها بر مبنای معادالت
ساختاری ،ابتدا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای توزیع نرمال گرفته شد و یافتههای آن با
توجه به حجمش قابل آشکارشدن نیستند؛ ولی بیانگر توزیع نرمال هستند .بنابراین با
نرمافزار  ،lisrelفرضیهها بر مبنای مدل ساختاری آزمون شدند.
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تصویر  .2روابط بین متغیرها در حالت استاندارد

تصویر  .3روابط معناداری بین متغیرهای پژوهش در حالت T value

فرضیۀ  )1انزوای اجتماعی ،بر یأس از تداوم روابط بین دانشجویان دانشگاه کردستان تأثیر
معناداری دارد.
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جدول  .7نتیجة آزمون فرضیه اول
آمارة T
2/36

 ßاستاندارد
0/14

سطح معناداري
P<0.05

نتیجه
تأیید فرضیه

با استناد به پایة نظری تحقیق ،انتظار این است که بین دانشجویان دانشگاه کردستان،
انزوای اجتماعی بر یأس از تداوم روابط تأثیر داشته باشد .ضریب تأثیر انزوای اجتماعی بر
یأس از تداوم روابط با مقدار  ،0/14دارای آمارة  2/36است .با توجه به اینکه آمارة معناداری
محاسبهشده ،از مقدار  2/58کوچکتر و از مقدار  1/96بزرگتر است ،تأیید فرضیه در سطح
اطمینان  0/95میباشد و در نتیجه فرضیة تحقیق تأیید شده است.
فرضیۀ  )2انزوای اجتماعی بر احساس بیقدرتی در روابط دوستی بین دانشجویان دانشگاه
کردستان تأثیر معناداری دارد.
جدول  .8نتیجة آزمون فرضیة دوم
آمارة T
7/38

 ßاستاندارد
0/36

سطح معناداري
P<0.01

نتیجه
تأیید فرضیه

انزوای اجتماعی بر احساس بیقدرتی در روابط دوستی با توجه به جدول( )8دارای ضریب
تأثیر  0/36با آمارة  7/38است .با توجه به اینکه آمار محاسبه شده از مقدار  2.58بزرگتر
است ،تأیید فرضیه در سطح اطمینان  0/99میباشد و در نتیجه فرضیة تحقیق تأیید شده
است.
فرضیۀ  )3انزوای اجتماعی بر مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه بین دانشجویان
دانشگاه کردستان تأثیر معناداری دارد.
جدول  .9نتیجة آزمون فرضیة سوم
آمارة T
5/59

 ßاستاندارد
0/27

سطح معناداري
P<0.01

نتیجه
تأیید فرضیه

با توجه به آنچه که در جدول( )9نشان داده شده است ،ضریب تأثیر انزوای اجتماعی
بر مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه  0/27با آمارة  5/59است .با توجه به اینکه
آمار محاسبهشده از مقدار  2/58بزرگتر است ،بنابراین شاخصهای آزمون آماری از توان الزم
برای تأیید فرضیه در سطح اطمینان  0/99برخودارند و در نتیجه ،فرضیة تحقیق تأیید شده
است .با استناد به شواهد گردآوریشده از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه کردستان باید
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جدول  .10نتیجة آزمون فرضیه چهارم

آمارة T

 ßاستاندارد

سطح معناداري

نتیجه

1/09

0/06

P>0.01
P>0.05

رد فرضیه

ضریب تأثیر انزوای اجتماعی بر بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستی با توجه به
جدول( )10مقدار  0/06با آمارة  1/09است که با توجه به اینکه آمارة معناداری محاسبهشده
از مقدار  1/96کوچکتر است ،فرضیه در سطح اطمینان  0/95و  0/99تأیید نشده است.
 .4-2-4برازش مدل تحقیق

برازش مدل به این معنی است که ماتریس واریانس ـ کوواریانس مشاهدهشده یا ماتریس
واریانس ـ کوواریانس پیشبینیشده توسط مدل باید مقادیری نزدیك به هم یا اصطالحاً
برازش داشته باشند .هر چه مقادیر ما در دو ماتریس به هم نزدیكتر باشند ،مدل دارای
برازش بیشتری است .در مدلیابی معادالت ساختاری ،هنگامی میتوانیم به برآوردهای مدل
اعتماد کنیم که مدل دارای برازش کافی باشد.
در واقع شاخصهای نیکویی برازش ناشی از تحلیل عامل تأییدی گویههای پژوهش
به شرس جدول( )11میباشند.
شاخصها
GFI
RESEA
AGFI
CFI

جدول  .11شاخصهای برازش متغیرهای پژوهش
مقدار قابل قبول
مقدار کسبشده
بیشتر از 0/90
0/915
کمتر از 0/05
0/014
بیشتر از 0/90
0/948
بین  0/90و 1
0/974

وضعیت
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

با توجه به جدول شماره  ،11تمام شاخصهای بررسیشده بهمنظور ارزیابی برازش
مدل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرارگرفتهاند .بنابراین میتوانیم بگوییم که برازش این مدل
تأیید شده است.

 سال بیستم ،شمارة چهل و پنجم ،بهار 1398

بپذیریم که انزوای اجتماعی بر مطیعبودن و وابستگی فرد در روابط دوستانه تأثیر معناداری
دارد.
فرضیۀ  )4انزوای اجتماعی بر بیاعتمادی و بدبینی به روابط دوستی بین دانشجویان
دانشگاه کردستان تأثیر معناداری دارد.
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 .5بحث و نتیجهگیري

بر مبنای آنچه از یافتههای پژوهش میتوانیم نتیجه بگیریم ،تعداد افرادی که دانشجو به
عنوان «دوستان خودش» تلقی میکند ،بسیار کمتر( 3/5نفر) از افرادی است که با آنان
ارتباط زیاد دارد( 7/1نفر) و این افراد را هماتاقی و همکالسی خود میداند؛ یعنی دامنة رابطة
دانشجویان با وجود آنکه زیاد بوده ،دامنة تعداد دوستان آنان پایین است .از لحاظ تنوع شبکة
دوستی ،بیشتر دانشجویان در دوستی همسانگروهی قرار دارند ،به این معنا که از لحاظ
جنسیت ،تحصیالت ،مذهب ،زبان ،قومیت و  ...با دوستان خود مشابهاند .این در حالی است
که در حدود نیمی از دانشجویان از جنس مخالفاند و قومیتها و مذاهب مختلف در دانشگاه
حضور دارند .بنابراین میتوانیم بگوییم با وجود آنکه دانشگاهها تفاوتها را در کنار هم قرار
می دهند تا ممزوج شوند ،ولی این امتزاج در دانشگاه کردستان کمتر صورت میگیرد .میزان
حمایتی که دوستان در شبکة دوستی از همدیگر دارند در سطح باالیی قرار دارد و این به
معنای همبستگی گروه دوستی با همدیگر است ،بهطوری که احساس بیقدرتی و
بیاعتمادی در روابط دوستی بسیار پایین است .وابستگی و مطیعشدن در روابط دوستی
تقریباً در سطح متوسط است ،امّا یأس از تداوم رابطة دوستی بیشتر دیده میشود که
می توانیم دلیل آن را این بدانیم که بیشتر دانشجویان در شهرهای مختلف در روابط
دوستیای قرار داشتند که با فارغالتحصیلشدن ،به تداوم دوستی چندان امیدوار نبودند.
بهطور کلی میزان انزوای اجتماعی به صورت روابط عینی 1با وجود عرصة شبکههای
اجتماعی و دغدغههای درسی و شغلی ،بین دانشجویان دانشگاه کردستان پایین است.
باید همسو با دورکیم و آرنت بگوییم که انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه کردستان
بر یأس از تداوم روابط ،احساس بیقدرتی در روابط دوستانه و مطیعبودن و وابستگی در
روابط دوستانة آنان تأثیر دارد ،زیرا که طبق یافتههای این پژوهش و پژوهش وان
بارسِن ،)2001(2فرد منزوی عضوی از شبکة اجتماعی است ،اما شبکة اجتماعی فرد ،از او
حمایت الزم به عمل نمیآورد و او را به حال خود رها میکند و براساس نتای این پژوهش،
مانند پژوهش صورتگرفته توسط فیشر ،شبکههای اجتماعی و شبکههای حمایتی کوچك
باعث انزوای اجتماعی و افزایش خطر آسیبپذیری جسمی و روحی میشوند که این
پژوهش و پژوهش صورتگرفته توسط امیرکافی( ،)1383این آسیبپذیریها را تأیید میکنند

1. Face to face
2. Van Baarsen
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و از جملة آنها میتوانیم به یأس از روابط ،احساس بیقدرتی و مطیعبودن و وابستگی اشاره
کنیم .زیمل( )1890معتقد است جهان فرهنگ با آنکه ساختة انسانهاست ،اما فرد منزویِ
واقع در جوامع مدرن چنین میپندارد که این جهان را هرگز نساخته است و ذهن بشر انواع
فرآوردههایی را میآفریند که وجودی مستقل از آفرینندهشان دارند و نیز مستقل از کسانی
که این آفریدهها را میپذیرند یا رد میکنند عمل میکنند .به همین دلیل پیشرفت در تکامل
فرآوردههای عینی فرهنگی ،به بیمایگی و بیقدرتی هرچه بیشتر افراد آفریننده میانجامد؛
بهطوری که این بیقدرتی در سطح روابط فردی نفوذ خواهد کرد و حتی فرد به دلیل اعمال
فرآوردههای مدرن قادر نیست بر دوستان خود اعمال قدرت کند ،زیرا قدرتی ماورای فرد و
روابط آنها بر شبکة دوستی آنان اعمال خواهد شد که دادههای این پژوهش ،مُهر تأییدی بر
این نظریهاند .همچنین در نظر آرنت ،آمادهسازی انسانها برای ایفای نقش بیقدرتی ،زمانی
کامل می شود که مردمان روابط با همنوعشان و نیز روابط با واقعیت پیرامونشان را از دست
داده باشند؛ زیرا همراه با ازدستدادن این روابط ،انسان استعداد کسب تجربه و اندیشه را نیز
از دست میدهد که با ازدستدادن اندیشه و عمل ،افراد احساس یأس و ناتوانی و بیقدرتی
میکنند که با این نظر آرنت نیز مطابقت دارد که« :قدرت و احساس توانایی همیشه از
انسانهایی حاصل میشود که در ارتباط با هم عمل میکنند»؛ همچنانکه در این پژوهش،
افرادی که در شبکة روابط اجتماعی قوی و باانسجامی قرار دارند ،بیشتر احساس توانایی و
قدرت میکنند.
براساس آنچه آرنت میگوید ،انزوای اجتماعی عامل مطیعبودن و وابستگی فرد است.
آرنت معتقد است افراد منزوی ،با احساس ناتوانی و بیقدرتیای که دارند ،ناآگاهانه در پی
این هدفاند که خود را به بخشی از واحدی بزرگتر تبدیل کنند و به نهاد ،سازمان ،گروه یا
فرماندهی نیاز دارند تا بتواند بر احساس ضعف و ناتوانیشان چیره شود .چنین افرادی مطیع
و وابسته به فرد یا هر چیز دیگری میشوند .در این صورت فرد از دیگران متنفر نمیشود که
این موضوع ،تأییدی دیگر بر نظریة آرنت و مُهر ابطالی بر نظریة فردینبرگ است که
«انزوای اجتماعی عامل تنفر از دیگران میشود ».فرد منزوی در واقع خود را تنها مییابد و
در نتیجة آن مطیع دیگران خواهد بود که این ویژگی ،باعث تأیید دیگران میشود.
الزم است برای کاهش انزوای دانشجویان ،از طرق مختلف ازجمله کالسهای معارفه
در نیمسالهای اوّل تحصیلی ،توانایی پذیرش تنوعها ایجاد شود .میتوانیم آنان را در
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کالسهای فرهنگی و هنریِ دانشجویی به این منظورتشویق کنیم؛ زیرا میزان تنوع در روابط
آنان پایین بوده است.
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ابراهیمیمقدمیان ،محمود( .)1381عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انزوای جوانان شهر همدان ،پاياننامۀ
کارشناسيارشد جامعهشناسي ،دانشگاه اصفهان.
آرنت ،هانا( .)1388به سوي توتالیتاريسم ،ترجمة محسن ثالثی ،تهران :جاویدان.
آرون ،ریمون( .)1396مراحل اساسي سیر انديشه در جامعهشناسي ،ترجمة باقر پرهام ،تهران :انتشارات
علمی و فرهنگی.
امیرکافی ،مهدی( .)1383طراحی الگوی جامعهشناختی انزوای اجتماعی در شهر تهران ،پاياننامۀ دکتري
جامعهشناسي ،دانشگاه تربیت مدرس.
بشیریه ،حسین( .)1382ديباچهاي بر جامعهشناسي سیاسي ايران دورة جمهوري اسالمي ايران،
تهران :مؤسسه نگاه معاصر.
جعفری ،فاطمه( .)1395بررسی رابطة میان استفاده از نرم افزارهای جانبی تلفن همراه (همچون تلگرام ،وایبر و  )...با
سبك زندگی زنان  20تا  30سالة منطقة  5تهران ،پاياننامۀ کارشناسيارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق.
رابرتسون( .)1374درآمدي بر جامعه(با تأکید بر نظريههاي کارکردگرايي ،ستیزش و کنش متقابل
نمادي) ،ترجمة حمید بهروان ،مشهد :آستان قدس رضوی.
رزاقی ،سهراب(« .)1382جامعة ایران؛ کدام چشم انداز» ،ماهنامۀ آفتاب ،شمارة .29-41 :29
رفیعپور ،فرامرز( .)1380آناتوميجامعه ،تهران :نشرنی.
ریتزر ،جورج( .)1394نظريههاي جامعهشناسي در دوران معاصر ،ترجمة محسن ثالثی ،تهران :انتشارات
علمی.
زیمل ،گ ورک(« .)1382کالنشهر و حیات ذهنی» ،ترجمة یوسف اباذری ،نامۀ علوم اجتماعي ،شمارة .53-66 :3
ستوده ،هدایتاهلل( .)1374درآمدي برروانشناسي اجتماعي ،تهران :آوای نور.
شجاعی ،مهال( .)1392بررسی رابطة بین مالکهای دوستی و کیفیت دوستی با سبکهای هویت در نوجوانان دختر و
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